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Betreft	 :	 voorstel aanpassingen statuten en 	
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	 Van	 :	 Partijbestuur

	 Datum	 :	 20 december 2019 

Beste partijgenoten,

Het Partijbestuur legt een aantal wijzigingen voor in de Statuten en Reglementen. Naast reguliere 
aanpassingen (zoals vestigingsplaats) en verbeteringen, worden enkele meer inhoudelijke 
wijzigingen voorgesteld. Het gaat om twee wijzigingsvoorstellen voor de statuten en zes 
aanpassingen in de reglementen. Het partijbestuur dankt de reglementencommissie voor hun 
constructieve bijdrage aan dit proces. 

Wijzigingen statuten

1. De vestigingsplaats van de partij wordt gewijzigd in Den Haag.
Toelichting (niet amendeerbaar): een verplichte wijziging na de verhuizing vanuit 
Amsterdam. 
Statuten, art. 1, lid 1: 
De vereniging, genaamd Partij van de Arbeid, is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt in de 
statuten en reglementen "de partij" genoemd. 
Voorstel (amendeerbaar):
Statuten, art. 1, lid 1: 
De vereniging, genaamd Partij van de Arbeid, is gevestigd te Den Haag. Zij wordt in de 
statuten en reglementen "de partij" genoemd.

2. Wijziging volgorde en doorvoeren tussenkopjes in artikel 10: het partijbestuur
Om meer helderheid te verschaffen in lid 10 van het reglement wordt voorgesteld een 
aantal tussenkopjes in te voeren en een aantal artikelen van plaats te wisselen. Ook wordt 
de mogelijkheid om specifieke ad hoc-commissies in te richten statutair vastgelegd. 

Voorstel (amendeerbaar):
Invoegen tussenkopje na lid 3: Verkiezing, ontslag en incompatibiliteiten
Lid 6 was lid 7
Lid 8 was lid 9 
Lid 9 was lid 6

Na lid 10 invoegen tussenkopje: De bestuursvergaderingen
Lid 13 en 14 worden omgedraaid
Invoegen lid 16:
Het partijbestuur kan een commissie benoemen die tot taak heeft aanbevelingen aan het congres te 
doen met betrekking tot zaken die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen.
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Wijzigingen reglementen
1. Quorum beroepscommissie 

De beroepscommissie heeft aangegeven het verstandig te vinden als geregeld wordt dat 
bijeenkomsten van de beroepscommissie alleen kunnen plaatsvinden wanneer minimaal 
drie leden aanwezig zijn. Nu wordt daar niets over vermeld. Dit zou zowel geïnterpreteerd 
kunnen worden als dat de beroepscommissie alleen in volledigheid zitting kan hebben, als 
dat een bijeenkomst met minder dan drie leden voldoet.

Voorstel (amendeerbaar):
Toevoegen lid 6 aan art. 1.24 van het reglement:
6. De beroepscommissie doet uitspraak in aanwezigheid van minimaal drie leden.  

2. Het minimale aantal politieke ledenraden wordt gewijzigd in ‘één’. 
Toelichting (niet amendeerbaar): het partijbestuur zoekt naar nieuwe manieren om inspraak 
in de partij te organiseren en naar manieren om met elkaar met de beste ideeën te komen. 
Het streeft daarbij naar minimaal twee momenten per jaar waarop leden gebruik kunnen 
maken van hun ledenrecht (het congres en een andere mogelijkheid). Daarnaast worden er 
debatten en bijeenkomsten rond allerlei thema’s georganiseerd, waar leden hun bijdrage 
kunnen leveren. Uit de evaluatie ledendemocratie is gebleken dat leden juist daar ook 
behoefte aan hebben.
Daarom stelt het partijbestuur voor het aantal ledenraden reglementair terug te brengen 
naar minimaal één per jaar. Op verzoek van 750 leden kan altijd een extra ledenraad 
worden georganiseerd. 
Reglement, art. 4.3, lid 5:
De Politieke Ledenraad komt minstens 3 maal per jaar bijeen.

Voorstel (amendeerbaar):
Reglement, art. 4.3, lid 5:
De Politieke Ledenraad komt minstens 1 maal per jaar bijeen.

3. Het introduceren van de mogelijkheid om kandidaten voor het partijbestuur niet te laten tot 
de procedure en het invoeren van een kiesdrempel voor opvolgers partijbestuur
Bij kandidaatstelling voor alle posities was het mogelijk kandidaten niet toe te laten tot de 
procedure. Dat was nog niet het geval voor het partijbestuur. Deze bevoegdheid hoort bij de 
commissie te liggen die een voordracht doet. Om deze processtap logisch in de 
reglementen op te nemen en het artikel leesbaar te houden is de volgorde van de 
verschillende onderdelen gewijzigd. Van de meeste onderdelen is de tekst niet gewijzigd. 
De tekst over de maximale zittingsduur is uit het reglement verwijderd, aangezien dat al in 
de Statuten stond.
Verder is elke kandidaat waarover op het congres wordt gestemd potentieel opvolger in het 
geval een algemeen partijbestuurslid terugtreedt. Om te zorgen dat er ook voor mogelijke 
opvolgers een zeker draagvlak is, wordt voorgesteld dit te beperken tot kandidaten die 
minimaal 15% van de stemmen hebben gehaald.
Voorstel (tekst amendeerbaar), invoegen tussenkopjes en wijziging volgorde:
Lid 1 en 2 blijven gelijk
Lid 3 was lid 12
Lid 4 was lid 9
Lid 5 was lid 10 (en is aangevuld met de bepaling over de 15%-drempel)
Lid 6 was lid 11



�

Betreft:

voorstel aanpassingen statuten 


 	  en huishoudelijk reglement 

Lid 7 was lid 3
Lid 8 was lid 4
Lid 9 was lid 8
Lid 10 was lid 5
Lid 11 was lid 6
Lid 12 was lid 7

Lid 13 t/m 19 zijn nieuw ingevoegd om kandidaten niet toe te kunnen laten tot de procedure, 
dit zijn dezelfde artikelen als bij andere kandidaatstellingsprocedures

Tekst nieuwe artikel: 
Artikel 4.9. Samenstelling en verkiezing 

Samenstelling, zittingsduur en tussentijds aftreden

1. Het partijbestuur bestaat uit 11 leden. De voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester 
en de internationaal secretaris worden in functie gekozen.
2. In functie gekozen bestuurslidmaatschappen worden vervuld door verschillende 
personen. Wanneer zich geen kandidaat meldt voor een in functie gekozen 
bestuurslidmaatschap, kan één persoon gedurende ten hoogste zes maanden maximaal 
twee in functie gekozen bestuurslidmaatschappen combineren. Voor deze combinatie is 
instemming van het congres vereist. De Verenigingsraad kan deze termijn verlengen.
3. Leden van het partijbestuur die een volle periode van 4 jaar zitting hebben vervuld, zijn 
hoogstens eenmaal aansluitend herkiesbaar in de positie die ze in het partijbestuur 
bekleden. Na die periode zijn de leden van het partijbestuur wel herkiesbaar in een andere, 
al dan niet rechtstreeks gekozen, functie.
4. Binnen drie maanden na de verkiezing van leden van het partijbestuur wordt door het 
partijbestuur een rooster van aftreden vastgesteld, waarin de laatst genomen beslissing 
over het rooster van aftreden wordt gerespecteerd. In dat rooster van aftreden wordt 
geregeld dat telkens ongeveer de helft van de plaatsen openvalt, met dien verstande dat 
het moment van aftreden van de voorzitter een ander is dan het moment van aftreden van 
de vicevoorzitter en dat het moment van aftreden van de bezoldigde bestuurders niet 
tegelijk is.
5. In geval van een tussentijdse vacature in het partijbestuur wordt deze opgevuld door de 
kandidaat die bij de meest recente verkiezing van de overige leden van het partijbestuur het 
eerstvolgend hoogste aantal stemmen heeft behaald bij de eerste stemming over het 
vervullen van de vacatures van niet in functie gekozen leden. Daarbij geldt dat de kandidaat 
minimaal 15% van de stemmen moet hebben behaald. 
Leden die tussentijds door opvolging lid van het partijbestuur zijn geworden, zijn bij de 
eerstvolgende gelegenheid dat leden van het partijbestuur worden verkozen aftredend. 
Indien de vacature is ontstaan bij een in functie gekozen lid, beslist het partijbestuur welk 
bestuurslid deze functie zal overnemen, met dien verstande dat ingeval de positie van 
voorzitter open is gevallen deze positie wordt overgenomen door de vicevoorzitter.
6. Indien een lid van het partijbestuur dat een positie inneemt als bezoldigd bestuurder 
tussentijds aftreedt, wordt er in de opvolging voorzien tijdens het eerstvolgende congres 
waarop verkiezing conform de procedurebepalingen redelijkerwijze mogelijk is.



�

Betreft:

voorstel aanpassingen statuten 


 	  en huishoudelijk reglement 

Verkiezing

7. Het partijbestuur stelt, na advies daarover te hebben ingewonnen van de 
Verenigingsraad, voorafgaande aan de opening van de kandidaatstelling voor leden van het 
partijbestuur, een profielschets vast voor het te verkiezen partijbestuur, respectievelijk de te 
vervullen posities in het partijbestuur. Deze profielschets bevat een advies betreffende de 
gewenste samenstelling van het partijbestuur en de eisen waaraan de kandidaten moeten 
voldoen. Tevens wordt daarin aangegeven welke posities in het partijbestuur bezoldigd zijn. 
De hoogte van de bezoldiging wordt vastgesteld door het partijbestuur, met dien verstande 
dat de leden van het partijbestuur die een bezoldigde functie bekleden, niet deelnemen aan 
de beraadslaging en besluitvorming over dat onderwerp. 
8. Het partijbestuur kan – na advies van de Verenigingsraad – een commissie benoemen, 
die tot taak heeft op basis van in lid 7 bedoelde profielschets aanbevelingen te doen aan het 
congres betreffende de verkiezing van het partijbestuur. Kandidaten voor de op handen 
zijnde bestuursverkiezing of leden die met een kandidaat nauwe betrekkingen 
onderhouden, kunnen geen deel uitmaken van deze commissie.
9. Het partijbestuur bepaalt in een procedureschema een datum voor welke de 
gemotiveerde sollicitatiebrieven van leden die kandidaat willen zijn in het bezit van het 
partijbestuur dienen te zijn.
10. Indien de vacature moet worden vervuld van voorzitter van het partijbestuur, wordt 
daartoe een ledenraadpleging gehouden, op basis van een zodanige procedure, dat de 
uitslag moet kunnen worden bekend gemaakt voorafgaande aan het congres waarop 
andere posities in het partijbestuur worden vervuld. De benoeming van een verkozen 
kandidaat via een geldige ledenraadpleging gaat in op de (eerste) dag dat het congres 
wordt gehouden. Indien geen ledenraadpleging kan worden gehouden, omdat slechts één 
kandidaat aan de vereisten voldoet of indien de uitslag van de ledenraadpleging ongeldig is 
door onvoldoende deelname, kiest het congres op voordracht van het partijbestuur de 
voorzitter.
11. Voor deelname aan de ledenraadpleging voor de vervulling van het voorzitterschap 
gelden alle bepalingen ten aanzien van de verkiezing van een lid van het partijbestuur, met 
dien verstande dat een kandidaat uiterlijk op een in het procedureschema als bedoeld in lid 
4 genoemd tijdstip minstens 100 geldige handtekeningen moet overleggen ter 
ondersteuning van zijn kandidatuur.
12. De handtekeningen als bedoeld in lid 10 dienen te worden gezet door leden van de 
partij en vergezeld te gaan van gegevens die het mogelijk maken deze leden te 
identificeren, zoals naam, adres. Aan kandidaten wordt na hoogstens 3 dagen kenbaar 
gemaakt of zij voldoende geldige handtekeningen hebben verzameld. Indien dat niet het 
geval is, krijgt een kandidaat de gelegenheid om binnen 7 dagen aanvullend 
handtekeningen te verzamelen om de minimaal vereiste 100 geldige handtekeningen te 
overleggen.
13. Het partijbestuur draagt er zorg voor dat bij het horen van de kandidaten de door de 
kandidaat ondertekende verklaring op basis van artikel 1.30. lid 3 van deel 1 van de 
reglementen en de inhoud van de erecode worden besproken. Daarvan wordt aantekening 
gemaakt op de door de kandidaat ondertekende verklaring, waarbij deze
aantekening wordt ondertekend door de voorzitter van het bestuur of, indien daarvan sprake 
is, van de adviescommissie kandidaatstelling of de onafhankelijke 
kandidaatstellingscommissie.
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Niet toelaten van kandidaten

14. De door het bestuur ingestelde kandidaatstellingscommissie genoemd in 4.8 lid 18,, kan 
besluiten een kandidaat niet verder in de procedure te betrekken, indien deze niet voldoet 
aan de eisen opgenomen in de profielschets of indien te verwachten is dat deze kandidaat 
ernstige schade zal berokkenen aan het aanzien van de partij. De kandidaat wordt 
onverwijld schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit onder vermelding van de wijze 
waarop hij in beroep kan gaan bij de beroepscommissie.
15. De beslissing tot het niet toelaten van een kandidaat tot de kandidaatstelling dient 
minstens 5 weken voor de vaststelling van de aanbevelingenlijst van kandidaten voor het 
partijbestuur  genomen te worden. Deze beslissing heeft geen opschortende werking voor 
het opstellen van de aanbevelingenlijst. 
16. Tegen de beslissing als bedoeld in lid 13 staat binnen zeven dagen na dagtekening van 
de kennisgeving beroep open bij de beroepscommissie. Dit beroep dient schriftelijk te 
worden ingesteld.
17. De beroepscommissie toetst of de kandidaatstellingscommissie  in redelijkheid tot haar 
oordeel heeft kunnen komen. Hiertoe kan de beroepscommissie de kandidaat en de 
voorzitter van de kandidaatstellingscommissie horen of in de gelegenheid stellen hun 
standpunt schriftelijk toe te lichten.
18.De beroepscommissie doet uitspraak binnen 14 dagen na dagtekening van het 
beroepschrift en maakt deze uitspraak onverwijld schriftelijk kenbaar aan de betrokkene en 
aan de in lid 12 genoemde commissie. Deze uitspraak is vertrouwelijk en niet vatbaar voor 
hoger beroep. Als de beroepscommissie niet tijdig een beslissing neemt, is de kandidaat 
alsnog toegelaten.

19. Indien de beroepscommissie het beroep gegrond verklaart, wordt de kandidaat alsnog 
opgenomen op de aanbevelingenlijst van kandidaten of de alfabetische lijst van niet 
geplaatste kandidaten. De aldus gewijzigde  aanbevelingenlijst wordt bekend gemaakt aan 
de leden uiterlijk 3 weken voorafgaand aan het congres. 

4. Vragen om toestemming voor lokale samenwerking
Het partijbestuur en het CLB zien dat de band tussen de partij bij lokale samenwerking, 
waar niet langer de naam ‘PvdA’ wordt gebruikt verwatert. Bij het indienen van lijsten waar 
de PvdA wel genoemd wordt, moet goedkeuring worden verleend voor het gebruik van de 
naam, door het partijbestuur bij de Kiesraad. Daardoor blijft er een goed beeld van welke 
(progressieve) samenwerkingen er zijn. Bij een lokale samenwerking waar de naam ‘PvdA’ 
niet gebruikt wordt hoeft nu geen toestemming te worden verleend. Om die reden wordt 
voorgesteld in de reglementen de bepaling op dat punt aan te scherpen en om afdelingen 
daarover actief te informeren bij het rondsturen van het datumschema en de aanvullende 
informatie.
Reglement, artikel 5.3: 
2. Uiterlijk 15 maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezingen stelt de 
afdelingsvergadering vast of deelgenomen wordt aan deze verkiezingen en op welke wijze.

Voorstel (amendeerbaar): 
2. Uiterlijk 15 maanden voor de datum van de gemeenteraadsverkiezingen stelt de 
afdelingsvergadering vast of deelgenomen wordt aan deze verkiezingen en op welke wijze. 
Over de keuze voor deelname wordt het partijbestuur uiterlijk 12 maanden voor de 



�

Betreft:

voorstel aanpassingen statuten 


 	  en huishoudelijk reglement 
betreffende verkiezingen geïnformeerd. Eventuele deelname in een verband waarin de 
naam PvdA niet wordt gebruikt, kan alleen na toestemming van het partijbestuur.

5. Eerste Kamer en regeerakkoorden
In de regelementen staat opgenomen dat de Eerste Kamerfractie gehouden is aan het 
bevorderen van de verwezenlijking van het regeerakkoord in geval van deelname aan het 
kabinet. Deze bepaling staat op gespannen voet met de staatsrechtelijke positie van de 
Eerste Kamer. Staatsrechtelijk kunnen de leden van de EK-fractie zonder last of 
ruggenspraak stemmen. Dat geldt ook voor de TK-fractie, maar die hebben invloed op het 
regeerakkoord en binden zich daaraan. 

Daarmee is de bepaling zoals nu in het reglement opgenomen niet houdbaar, niet wenselijk 
en niet zinvol. 
Reglement, artikel 9.8, lid 1: 
Bij het indienen van de sollicitatiebrief bestaat de gelegenheid voor kandidaten om ten 
opzichte van onderdelen van het op dat moment geldende verkiezingsprogramma voor de 
Tweede Kamer, alsmede het regeerakkoord als dat van toepassing is, schriftelijk een 
zwaarwegend voorbehoud te maken.

Reglement, artikel 9.9, lid 1:
De Eerste Kamerfractie en de fractieleden bevorderen de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de partij en in het bijzonder het verkiezingsprogramma en het 
regeerakkoord in geval van deelname aan het kabinet, zoals vermeld in artikel 9.8. lid 1.

Voorstel (amendeerbaar): 
Reglement, artikel 9.8, lid 1: 
Bij het indienen van de sollicitatiebrief bestaat de gelegenheid voor kandidaten om ten 
opzichte van onderdelen van het op dat moment geldende verkiezingsprogramma voor de 
Tweede Kamer schriftelijk een zwaarwegend voorbehoud te maken.

Reglement, artikel 9.9, lid 1:
De Eerste Kamerfractie en de fractieleden bevorderen de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de partij en in het bijzonder het verkiezingsprogramma.

6. ‘Bezwaar’ of ‘beroep’ 
We constateerden dat we een beroepscommissie hebben, maar dat er in de reglementen 
soms de term ‘bezwaar’ gebruikt wordt. We stellen voor overal waar dat nog niet zo is de 
term ‘beroep’ te gebruiken. Verder wordt in deze artikelen een aantal keren genoemd dat 
degene die beroep aantekent en het partijbestuur hun ‘beslissing’ kunnen toelichten. 
Aangezien het, vanuit degene die in beroep gaat geen beslissing is, wordt voorgesteld daar 
de meer algemene term ‘hun standpunten’ te gebruiken. 

Voorstel (amendeerbaar)
Vervangen van het woord bezwaar door beroep op de volgende plekken in het reglement: 
1.18, lid 8, 8.9, lid 5 en 7 en 8, art. 9.8, lid 5,7 en 8, art. 10. 9, lid 5, 7 en 8)
Vervangen van de term ‘de beslissing’ door ‘hun standpunten’ op de volgende plekken in 
het reglement: 8.9, lid 6, 9.8, lid 6 en 10.9, lid 6. 


